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Inledning
Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet
bildades under 2009 på uppdrag av Rikspolischefen.
Samverkansrådet består av representanter från
Rikspolisstyrelsen (polisavdelning, rättsavdelningen,
Rikskriminalpolisen), polismyndigheterna i Västra
Götaland, Skåne och Stockholm, Åklagarmyndigheten, Svenska fotbollförbundet, Svensk elitfotboll,
Svenska ishockeyförbundet och Svenska hockeyligan.
Arbetet inom detta område har sedan inrättandet
följts upp genom en årlig sammanställning. Under
de första åren var fokus främst på uppföljning av tillträdesförbudslagen (2005:321) vid idrottsevenemang
men under senare år har det redogjorts för andra frågor som varit aktuella under året. Den årliga uppfölj-

ningen avslutas med några tankar kring prioriterade
frågor för kommande år.
Lena Tysk, biträdande chef vid polisavdelningen
på Rikspolisstyrelsen, är ordförande och sammankallande i Samverkansrådet.
Under 2012 har Björn Eriksson, som av regeringen
utsetts till utredare och nationell samordnare mot
idrottsrelaterad brottslighet, samt Stefan Dellså,
som tjänstgjort som sekreterare i utredningen, varit
inbjudna att delta i samverkansrådets möten.
Under 2012 har fyra möten i samverkansrådet
genomförts.
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Sammanfattning
I huvudsak kan det konstateras att ordningsläget i
stort har varit gott i samband med de allsvenska fotbollsmatcherna. Det finns fortsatta problem främst
vid matcher av derbykaraktär och det krävs fortsatt
förebyggande arbete bl.a. mot ordningsstörningar
och användning av illegal pyroteknik.
Under elitseriesäsongen, 2011-2012 , för ishockey
var ordningsläget bra eller mycket bra inne på
arenorna över 90 % av matcherna. De problem som
kvarstår vid vissa matcher, så finns det en tydlig
koppling till de kända risksupportergrupperna,
främst i Stockholmsområdet.
Antalet tillträdesförbud har minskat i jämförelse
med föregående år enligt Åklagarmyndigheten.

Under året har 91 tillträdesförbud meddelats och
9 misstankar om överträdelser av tillträdesförbud
registrerats. Av dessa har 4 lett till åtal, i 3 fall pågår
förundersökning fortfarande och i 2 fall har förundersökningen lagts ned.
Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet har inlett ett arbete med att ta fram en gemensam
strategi mot illegal användning av pyroteknik i samband med idrottsarrangemang.
Rikspolisstyrelsen har under året genomfört en
genomlysning av processen för tillämpningen av
lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Genomlysningen har bidragit till att
processen förtydligats.

Idrottsrelaterad brottslighet
6

Arbetet under året
i Samverkansrådet
Inför 2012 var representanterna i Samverkansrådet
överens om ett antal prioriterade områden och
frågor vilka skulle utgöra grund för det fortsatta
arbetet i Samverkansrådet under året. I det följande redogörs för det arbete som bedrivits och de
resultat som åstadkommits inom dessa områden.

En gemensam strategi mot pyroteknik
Vid möte i Samverkansrådet mot idrottsrelaterad
brottslighet den 21 september 2012, var samtliga
deltagare överens om att gå vidare med att ta fram en
gemensam strategi mot användning av pyroteknik i
samband med idrottsarrangemang.
Under oktober 2012 beslutade Rikspolisstyrelsen
ett projektdirektiv som innebar att en arbetsgrupp
bestående av representanter från Samverkansrådet
samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
sattes samman för att gemensamt utarbeta en sådan
strategi. Av projektdirektivet framgår bl.a. att samtliga aktörers syn på användning av pyroteknik under
idrottsarrangemang ska vara enhetlig eftersom sådan
användning riskerar att leda till omfattande skador
på egendom och personer. Det konstaterades även att
en enad strategi därtill medför en tydlig signal om en
kraftsamling och att otillåten användning av pyroteknik under idrottsarrangemang inte accepteras.
Målsättningen är att den gemensamma strategin
ska vara färdig under våren för att under fotbollssäsongen 2013, kunna kommuniceras till identifierade
intressenter samt till allmänheten.

En enhetlig tillämpning av
tillträdesförbudslagen
Rikspolisstyrelsen har genomfört en genomlysning
av processen för tillämpningen av lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Syftet med
genomlysningen var att identifiera eventuella förbättringsområden och åtgärder för att förbättra den
praktiska tillämpningen av lagstiftningen.
Under oktober 2012 genomfördes en workshop
med polis från fem polismyndigheter samt åklagare

från Malmö, Helsingborg och Stockholm som arbetar praktiskt med frågor rörande tillträdesförbudslagen. Under workshopen närvarade även Stefan
Dellså, sekreterare i utredningen mot idrottsrelaterad brottslighet.
Resultatet av diskussionerna och genomlysningen
från workshopen redovisades för representanterna i
Samverkansrådet den 16 november 2012. Det förtydligades i samband med redovisningen att Åklagarmyndigheten ansvarar för att informera om och delge
beslut om tillträdesförbud.
Ett reviderat flödesschema över processen för
tillträdesförbudslagen har publicerats på Polisens
intranät.

Bättre matchrapporter
Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalpolisen har
under senare delen av året genomfört vissa förändringar i matchrapporterna. Ändringarna är både
redaktionella och strukturella i syfte att göra formuläret mer ändamålsenligt och användarvänligt.
Andra ändringar utgör tillägg eller ändringar med
syfte att kunna få ut mer information av rapporterna.
De ändringar som genomförts i matchrapporterna
kommer att börja användas inför fotbollssäsongen
2013. De uppgifter som förs in i matchrapporterna
kommer dessutom framöver att automatiskt föras
över till en databas vilket avsevärt förbättrar och förenklar möjligheterna att utifrån matchrapporterna
ta fram statistikunderlag. Under resterande delen
av hockeysäsongen 2012-2013 kommer den äldre
matchrapporten användas för att få en jämförbar
statistik. Rikskriminalpolisen har kommunikationsamt informationsansvaret avseende införandet av
den nya matchrapporten.

Ansvarsfull alkoholservering
Inför säsongen 2011-2012 genomförde Svenska
Hockeyligan ett åtgärdsprogram för att säkerställa
ansvarsfull alkoholservering i Elitserien i samband
med att matcher spelas. Det genomfördes, i samband
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med säkerhetskonferensen där samtliga säkerhetsansvariga och supporterpoliser deltog, en utbildning
i ansvarsfull alkoholservering (AAS) med fokus på
ordningshållning och säkerhet. Vidare har en kartläggning över hur kommuner med elitserielag arbetar
med alkoholutbildning genomförts för att säkerställa
en kvalitativ AAS-utbildning av personal i samtliga arenor. En central alkohol- och drogpolicy har
utarbetats med syfte att fastställa ett gemensamt och
tydligt förhållningssätt samt ett strukturerat arbete i
samband med matcher i Elitserien. Detta är ett långsiktigt arbete och nästa steg är bl.a. att utbilda personal i ”säkra tecken” för att lättare kunna identifiera
och neka alkohol- och narkotikapåverkade individer
entré till arenan.

Riksförordnande för arenautbildade
ordningsvakter
Rikspolisstyrelsens tidigare förhållningssätt beträffande beslut om riksförordnanden har under året

analyserats och reviderats. Tidigare uppfattning, att
en länsgräns (polismyndighet) skulle passeras under
ett och samma arbetspass, är inte längre avgörande
för att Rikspolisstyrelsen ska fatta beslut om riksförordnande. Till ansökan ska den enskilda ordningsvakten kunna visa, genom intyg, att uppdragsgivaren
har verksamhet i flera län och har behov av förordnade ordningsvakter för ordningshållningen.
Rikspolisstyrelsen beslutar om ett riksförordnande
för de uppdrag som är aktuella för just den uppdragsgivaren. Arenautbildningen i sig är inte avgörande
för om en ordningsvakt ska medges riksförordnande
eller inte. Avgörande vid bedömning är istället att
den sökande har genomgått grund- eller fortbildning
som ordningsvakt inom de senaste tre åren och att
uppdragsgivaren har verksamhet på flera platser i
Sverige. Arenautbildningen ger endast behörighet för
den enskilde att utföra sitt uppdrag vid matcher som
av Polisen bedömts vara av högriskkaraktär.
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Pågående
statliga utredningar
Den nationella samordnaren mot idrottsrelaterad
brottslighet har lämnat ett första delbetänkande
(SOU 2012:23) i april 2012. Delbetänkandet innehåller några lagförslag. I lagen om tillträdesförbud vid
idrottsevenemang föreslås att sådant förbud ska gälla
även utanför arenaområdet, att förbudet ska höjas
från maximalt ett till tre år samt att straffskalan för
överträdelse av tillträdesförbud höjs. Samordnaren
har därtill föreslagit att det införs möjlighet att föra
ett nationellt register över de som fått tillträdesförbud
och arrangörsavstängningar. I delbetänkandet föreslås vidare att det förbjuds att vara maskerad inne
på en arena samt att det införs undantag från ersättningsskyldigheten av polisens kostnader i samband
med idrottsarrangemang. I övrigt innehåller delbe-

tänkandet också ett antal olika förslag, synpunkter
och tankar m.m. vilka riktar sig till bl.a. polisen,
klubbar, Riksidrottsförbundet samt regeringen.
I juni 2012 lämnade den nationella samordnaren
en särskild skrivelse rörande anmälningsplikt i samband med idrottsarrangemang. I skrivelsen föreslås
emellertid att det för närvarande inte införs någon
anmälningsplikt. Delbetänkandet har varit ute på
remissförfarande.
I december 2012 gav regeringen en särskild utredare, f.d. justitierådet Bo Svensson, i uppdrag att utreda
hur ersättningsskyldigheten för polisens kostnader
för ordningshållning vid offentliga tillställningar och
allmänna sammankomster bör utformas och begränsas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2013.
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Ordningsläget
under fotbollssäsongen
En samlad bedömning
Ordningsläget i samband med allsvenska fotbollsmatcher har i huvudsak varit gott men det finns vissa
fortsatta problem och det krävs fortsatt arbete med
åtgärder bl.a. mot ordningsstörningar och mot pyroteknik på arenorna. En bedömning är att uttaget för
polisiära resurser har minskat något vid s.k. lågriskmatcher men det krävs fortfarande stora resurser för
polis och arrangörer vid högriskmatcher.
Det finns fortsatt problem vid derbyn i storstadsregionerna men även under andra matcher. Det finns
inga generellt tydliga orsaker till störningarna, utom
att det är matcher där minst ett av lagen har så kalllade risksupporters bland supportrarna. Förebyggande underrättelsearbete inför högriskmatcher och
i viss mån spaning och narkotikainsatser har skett
innan ett antal matcher vilket inneburit att problem
ibland har kunnat förebyggas.
Den bedömning som gjorts av Polisen och som
dokumenterats i matchrapporter visar att ordningsläget på allsvenska fotbollsmatcher generellt sett har
varit gott både inne på arenorna och utanför. Den
tidigare trenden av minskade ordningsstörningar
håller i sig. Den marginella försämring som siffrorna
visar mellan 2011 och 2012 är så liten att den inte kan
betraktas som en trend. Under 2012 har 212 av 229
(92 %) rapporterade matcher haft ett bra eller mycket
bra ordningsläge inne på arenorna, och 88 % har haft
ett bra läge utanför. Detta är en förbättring med 7 %
(inne) respektive 15 % (ute) jämfört med 2009 (se diagram). Det bör emellertid framhållas att underlaget
bygger på bedömningar och att dessa kan variera
mellan olika polismyndigheter beträffande vad som
bedöms bra eller mindre bra.
Antalet frihetsberövanden stärker sambanden
mellan vad som bedömts bra och mindre bra ordningsläge. Detta antal är för övrigt lågt i förhållande
till det antal personer som besöker matcherna.
Totalt greps eller omhändertogs 268 personer
enligt 13 § polislagen (1984:387) under totalt 229
matcher, med en sammanlagd publik på drygt

Ordningsläget inne på arenorna, 2009–2012
2012

Dåligt .....................0,44%
Mindre bra ...........7,42%
Bra ....................... 47,60%
Mycket bra ........ 44,54%

2011

Dåligt .....................1,70%
Mindre bra ...........3,40%
Bra ....................... 34,89%
Mycket bra ........ 60,00%

2010

Dåligt ........................... 0%
Mindre bra ...........7,53%
Bra ....................... 29,29%
Mycket bra ........ 63,18%

2009

Dåligt .....................3,08%
Mindre bra ........ 11,79%
Bra ....................... 30,77%
Mycket bra ........ 54,36%

1)

1,7 miljoner personer, vilket utgör en per tusen,
totalt sett.

1 Sammanställning utifrån bedömningar i de s.k. matchrapporter som skickats in till Rikskriminalpolisen
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Totalt har ett fyrtiotal anmälningar om brott upprättats i samband med de matcher som haft mindre bra
ordningsläge. Det rör sig främst om brott mot ordningslagen (1993:1617), misshandelsbrott men också
narkotikabrott och några fall av skadegörelse.
Under 2012 har det sammantaget funnit fler
publikvärdar och funktionärer under evenemangen
än under 2011. Ökningen av dessa funktionärer har
emellertid inte haft önskad effekt på möjligheterna
till att ta in och använda pyrotekniska varor på en
idrottsarena. Den vanligaste pyrotekniken som
används är så kallade bengaliska eldar. För att undgå
identifiering när pyroteknik använts på en läktare
har supportrarna ibland hållit sig bakom banderoller
eller varit maskerade när man använt pyroteknik.
Pyroteknik har förekommit i viss omfattning även i
de matcher som rapporterats ha haft ett bra ordningsläge, dock i betydligt mindre omfattning. Vid ett tillfälle har det i matchformuläret redovisats ett bra ordningsläge trots att det förekom mycket pyroteknik.
Goda exempel på ”self-policing” som sannolikt
stoppat användning av pyroteknik på läktarna har
noterats inom supporterleden.
Svenska fotbollförbundet och föreningen Svensk
Elitfotboll konstaterar att ordningsläget i samband
med elitfotbollsmatcher sammanfattningsvis har
varit gott och inne på arenorna har det generellt sett
varit väldigt lugnt.
Enligt statistik från Svenska fotbollförbundet och
föreningen Svensk Elitfotboll rörande händelser
inne på arenan eller vid insläppen till arenan, har det
gjorts 17 gripanden och 226 personer har omhändertagits eller blivit avvisade. Totalt har Allsvenskan
haft en publik på 1 730 357 åskådare.
Svenska fotbollförbundet och föreningen Svensk
Elitfotboll konstaterar emellertid att användningen
av pyroteknik har ökat under säsongen jämfört med
föregående säsong. Vid de tillfällen pyroteknik har
förekommit har det dessutom ofta använts i en större
omfattning.

Ordningsläget utanför arenorna, 2009–2012
2012

Dåligt .....................1,77%
Mindre bra ...........8,85%
Bra ....................... 39,82%
Mycket bra ........ 48,67%

2011

Dåligt .....................1,71%
Mindre bra ...........7,69%
Bra ....................... 37,61%
Mycket bra ........ 52,99%

2010

Dåligt .....................2,09%
Mindre bra ...........8,79%
Bra ....................... 28,03%
Mycket bra ........ 61,09%

2009

Dåligt .....................6,15%
Mindre bra ........ 21,03%
Bra ....................... 47,18%
Mycket bra ........ 25,64%

2)

2 Sammanställning utifrån bedömningar i de s.k. matchrapporter som skickats in till Rikskriminalpolisen
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Ordningsläget under
ishockeysäsongen
En samlad bedömning
Under säsongen 2011-2012 var ordningsläget bra eller
mycket bra inne på arenorna vid 91 % av matcherna.
Ordningsläget var bra eller mycket bra utanför
arenorna vid 93 % av matcherna.
Sammanfattningsvis kan konstateras att rapporteringen ger en bild som bekräftar fortsatta problem
vid vissa matcher och att de är förknippade med
risksupporterproblem, särskilt när det gäller omhändertaganden och brott under matcher i Stockholm.
Beträffande de matcher som haft mindre bra ordning
inne på arenorna handlar det till övervägande del om
hög berusningsgrad hos supporters som på grund av
detta betett sig störande. Det finns incidenter med
slagsmål, kastade föremål och glåpord mm. Även
användning av pyroteknik har förekommit på vissa
av matcherna med sämre ordning med det har dock
endast skett vid ett fåtal tillfällen.
Vid ett tillfälle föranledde bränning av tomtebloss
så kallad arrangörsavstängning av flera supporters,
vilket ledde till protester efteråt.
Vad som anses vara mindre bra ordning kan skifta
beroende på toleransnivå men kan ge en fingervisning till klubbarna att vara vaksam beträffande
utveckling av risksupporterkulturen.
Totalt har 116 personer omhändertagits enligt
lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade
personer m.m. (LOB). I ungefär 70 % av fallen har det
varit hemmalagets supportrar som omhändertagits
med stöd av LOB. Totalt under säsongen var publiksiffran för elitserien 2 406 897.
Matcherna i Stockholm har haft de största
problemen med flest omhändertaganden enligt
polislagen (Solna AIK:s hemmamatcher) och det
största antalet personer misstänkta för brott. Totalt
57 ingripanden för brott har skett varav 50 % skedde
på Ericsson Globe Arena vid derbyn mellan Solna
AIK och Djurgårdens IF eller på Johanneshovs
isstadion, framför allt då Solna AIK spelade hemmamatcher. Publiksiffrorna är höga vid Stockholmslagens matcher (totalt drygt 240 000) men vissa andra

Ordningsläget inne på arenorna*, 2011–2012

Dåligt .................. 1% / 3 matcher
Mindre bra ..... 8% / 26 matcher
Bra ............... 66% / 214 matcher
Mycket bra ... 25% / 81 matcher
*Uppgift saknas för 6 matcher

Ordningsläget utanför arenorna**, 2011–2012

Dåligt .................. 0% / 0 matcher
Mindre bra ..... 5% / 18 matcher
Bra ............... 69% / 221 matcher
Mycket bra ... 26% / 83 matcher
**Uppgift saknas för 8 matcher

3)

arenor har nästan lika höga publiksiffror och betydligt färre brott och ordningsstörningar, bortsett från
antalet berusade.
Svenska ishockeyförbundet och Svenska hockeyligan konstaterar att ishockeysäsongen 2012-2013
som pågår alltjämt hittills har avlöpt mycket lugnt.
SM-slutspelet och kvalserien till Elitserien, som
slutfördes under våren 2012, genomfördes också utan
några större incidenter. Under kvalserien fanns dock
en ökad hotbild mot vissa spelare, ledare och styrelseledamöter i en förening vilket bidrog till förstärkt
bevakning under såväl hemma- som bortamatcher.
En bidragande orsak till att det varit färre incidenter jämfört med föregående säsong är Djurgårdens
nedflyttning till Hockeyallsvenskan och att det därmed inte spelas några derbyn i Stockholm.
3 Sammanställning utifrån bedömningar i de s.k. matchrapporter som skickats in till Rikskriminalpolisen
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Svensk ishockey ställer höga krav på föreningarnas
säkerhetsarbete och tillämpar sedan säsongen 20112012 ett regelverk där samtliga parter ska verka för
det förebyggande arbetet och där eventuella påföljder baseras på hur föreningen lever upp till gällande
regelverk. Systemet har bidragit till ökad öppenhet
och påföljder som hela tiden utvecklar det förebyggande säkerhetsarbetet.
Vidare återinvesteras de straffavgifter, som ålagts
för säkerhetsrelaterade ordningsstörningar, i svensk

ishockeys säkerhetsarbete. T ex genomfördes nyligen
en separat säkerhetschefsutbildning för Hockeyallsvenskan med medel från dessa avgifter. Svenska
Ishockeyförbundet driver även frågan inom Riksidrottsförbundet om att kunna öronmärka utdömda
böter för säkerhetsrelaterade ordningsstörningar, till
förebyggande säkerhetsåtgärder.
Utöver genomförd säkerhetschefsutbildning avser
Hockeyallsvenskan påbörja säkerhetsbesiktningar av
arenorna och utbildning av publikvärdar under 2013.
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Tillträdesförbud
Uppgifterna omfattar såväl ansökningar som anmälningar om tillträdesförbud.
Till Åklagarmyndigheten inkomna ärende under
2009 – 2012.
2009 2010 2011 2012
Ärenden om tillträdesförbud

161

167

199

Beslut om tillträdesförbud

105

102

161

91

Beslut om ej tillträdesförbud

37

40

38

40

Antal ärenden som inte avgjorts

19

25

0

10

Meddelade tillträdesförbud i %

141

74% 72% 81% 70%

4)

En jämförelse med tidigare år visar således en minskning av såväl antal ärenden som andel ärenden om
tillträdesförbud. Samverkansrådets bedömning är att
det är för tidigt att dra några slutsatser av detta.

Besluten
Besluten om tillträdesförbud har under 2012 fördelats
enligt följande: fotboll 75, ishockey 15 och ett förbud
gällande båda idrottsformerna. Liksom vid tidigare
granskningar kan konstateras att majoriteten av
besluten är välmotiverade. Det ges i nästan samtliga
ärenden en beskrivning av de brott eller omständigheter som legat till grund för riskbedömningen.
Liksom tidigare har beslutens geografiska omfattning bedömts i enlighet med Åklagarmyndighetens
(utvecklingscentrum Malmö) rekommendationer. I
några beslut har lagts till att tillträdesförbudet även
ska omfatta träningsmatcher.

Beslutens längd
I de beslut om tillträdesförbud som meddelades
under 2010-2012 varierar längden på tillträdesförbudet enligt följande.
2010 2011 2012
Brott mot ordningslagen, 3 mån

2

2

6

Brott mot ordningslagen, 6 mån

30

25

19

Våldsamt upplopp, framkallande av fara
för annan, 9 mån

10

32

10

Våldsamt upplopp, hot / våld, 12 mån

60

113

56

4)

Arbete med tillträdesförbudslagen
Under 2012 har Åklagarmyndigheten registrerat
nio brottsmisstankar avseende överträdelse av tillträdesförbud. Av dessa har fyra lett till lagföring (åtal
eller strafföreläggande). I tre fall pågår fortfarande
förundersökningen. I två fall har förundersökningen
lagts ned.
Från Polismyndigheten i Stockholms län noteras
att de upplever att ändringarna i tillträdesförbudslagen 2009, som medförde att polisen fick möjlighet att initierade tillträdesförbud, har medfört att
idrottsförbunden i princip helt har överlåtit åt polisen
att driva frågor om tillträdesförbud.
Idrottsförbunden har framfört att de har svårt att
upptäcka överträdelser av personer med tillträdesförbud att ta sig in på en arena, eftersom personer
med tillträdesförbud är okända till namn och utseende. Förbunden har därför framfört önskemål om
att information om tilldelade tillträdesförbud kompletteras med fotografi på personen som är föremål
för sådant beslut.
Under 2012 har Polismyndigheten i Skåne fortsatt
arbetet enligt rutiner som skapats under föregående
år. Det innebär att frågor om tillträdesförbud hanteras separat från eventuell brottsutredning för att
därigenom få en snabbare handläggning. Målsättningen är att det ska ta högst 14 dagar från händelsen
som ligger till grund för anmälan om tillträdesförbud
till utfärdat tillträdesförbud. Tillträdesförbuden
handläggs av speciella utredare. Upplevelsen är att
tillträdesförbuden haft avsedd effekt.
En uppdatering av Åklagarmyndighetens interaktiva tvångsmedelsutbildning har ägt rum under 2012.
I utbildningen finns nu även fråga om tillträdesförbud. Till Åklagarmyndigheten har framförts att specialförbunden inte erhåller kopia av besluten. Detta
har påtalats för åklagarkamrarna.
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Fortsatt arbete i samverkansrådet under 2013


Aktörerna i Samverkansrådet ska fortsätta verka
för en gemensam strategi gällande pyroteknik
med identifierade intressenter. Strategin ska sedan
kommuniceras ut och verkställas.



Aktörerna i Samverkansrådet ska följa upp den
särskilda utredarens betänkande för att om möjligt omhänderta, (råd, frågeställningar, tankar)
förslag på utveckling m.m. inom ramen för rådet.





Svenska Ishockeyförbundets och Svenska Hockeyligans policy och arbete kring alkohol m.m.
kommer att fortsätta under året. Om möjligt ska
man även sprida goda exempel för arbetet till
övriga idrottsförbund för att få en samsyn.
Rikskriminalpolisens uppdrag gällande samordningsansvaret för polismyndigheternas arbete
mot den idrottsrelaterade brottsligheten ska
ses över/förlängas mellan åren 2014-2017. En ny
målformulering kring detta arbete kommer att
arbetas fram inom Rikspolisstyrelsen i samverkan
mellan polisavdelningen och Rikskriminalpolisen.



Arbetet med utvecklingen av matchrapporterna
har genomförts under 2012. Det fortsatta arbetet
innebär att alla inblandade parter i huvudsak ska
ha en gemensam syn gällande lägesrapporteringen efter genomförda matcher. Ett exempel kan
vara att arenabefälen får en tydligare roll i detta
arbete. Arbetet med utvecklingen kommer att
ledas och genomföras av Rikskriminalpolisen.



Utbildningen som startats inom polisen gällande
funktionsindelning mellan supporter- och evenemangspolis kommer att följas upp.



Inom Polisen pågår ett arbete inom ramen för
den särskilda polistaktiken, (SPT) med att se
över metodutveckling i samband med ordningsstörningar och brott som inträffar i läktarmiljö.
Arbetet ska följas upp under året.



Åklagarmyndigheten planerar en sammankomst
för de åklagare, som inom Åklagarmyndigheten
är särskilt utsedda för hantering av tillträdesförbud, detta i syfte att informera och sprida kunskap om pågående förändringar och förbättringsåtgärder.
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